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1. UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH 

BYGGLAGEN   

Ändringen av delgeneralplanen uppgörs i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (MBL),   

MBL 62 §, 63 § och 64 §. 

 

A) Växelverkan när planer bereds  

 
Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen och eventuella alter-

nativ för planeringen när planen bereds skall ordnas så att markägarna på området och de vars 

boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter 

och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möj-

lighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen 

eller muntligen uttala sin åsikt om saken. 

 

B) Program för deltagande och bedömning 

 
När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt pro-

gram för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i 

ett tillräckligt tidigt stadium. 

 

När frågan om planläggning har väckts skall detta meddelas så att intressenterna har möjlighet 

att få information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande 

och bedömning. Informationen skall ordnas på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens 

syfte och betydelse. Informationen kan också ges i samband med informationen om planlägg-

ningsöversikten. 

 

C) Samråd om programmet för deltagande och bedömning  

 
Kommunen kan samråda med den regionala NTM-centralen (närings-, trafik- och miljöcentralen) 

om programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt och hur det skall genomföras. 

 

Innan ett planförslag läggs fram offentligt har en intressent möjlighet att föreslå den regionala 

NTM-centralens samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt. 

Om programmet är uppenbart bristfälligt, skall den regionala NTM-centralen utan dröjsmål ordna 

samråd med kommunen för att utreda behoven av att komplettera programmet. 

 

Till samrådet skall kallas den intressent som väckt förslaget och enligt behov de myndigheter och 

sammanslutningar vars verksamhetsområde saken berör.  

 

D) Respons på programmet för deltagande och bedömning 

 

Detta program för deltagande och bedömning är tillgängligt på Kristinestad stad, Tekniska avdel-

ningen, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad eller på kommunens internetsida 

www.kristinestad.fi. 

 

Respons på programmet för deltagande och bedömning kan ges enligt följande: 

 Ari-Johan Myllyniemi, teknisk chef. Tel. 040 5599229 

 e-post: ari-johan.myllyniemi@kristinestad.fi 

 
 

Detta program för deltagande och bedömning kommer att uppdateras vid behov under hela pla-

neringsprocessen. 

http://www.kristinestad.fi/
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2. PLANERINGSOBJEKT OCH INFLUENSOMRÅDE  

Planeringsområdet utgörs av lägenhet SUNDBLOM RN:r 287-416-8-199 i Kristinestad stad. Om-

rådet berörs av strandgeneralplan för Kristinestad, vilken nu för det aktuella området kommer att 

revideras. Området omfattar totalt ca 2,6 ha.  

Området är beläget i Västra ändan i Skaftung by. Avståndet till centrum av Kristinestad är ca 29 

km.  

Planläggningsområdets regionala läge har anvisats i bild 1. 

 

Bild 1. Planeringsområdets regionala läge. ©Lantmäteriverket. 

 

3. KONTAKTPERSONER  

Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Kristinestad stad och Ramboll Finland 

Oy. 

 

Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens planläggningstekniker 

(kontaktuppgifterna nedan). 

 

PLANLÄGGARE:  

 

Kristinestad stad 

 

Lappfjärdsvägen 10 

64100 Kristinestad  

Tel. (06) 2216200 

www.kristinestad.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANLÄGGNINGSKONSULT: 

 

Ramboll Finland Oy 

 

Hovrättsesplanaden 19 E,  

65100 VASA  

Tel. 020 755 7600 

Fax 020 755 7602 

www.ramboll.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kristinestad.fi/
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Kontaktperson: 

 

Ari-Johan Myllyniemi 

Teknisk chef 

T +358 40 5599229 

E-post: ari-johan.myllyniemi@kristinestad.fi 

Kontaktperson: 

 

Christoffer Rönnlund 

Planens utarbetare  

T +358 44 3122301 

E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi 

4. INITIATIV OCH PLANLÄGGNINGSBESLUT  

4.1 Initiativ 

 

Initiativet till ändringen och utvidgningen av planen har tagits av markägaren på området. Kristi-

nestad stad har ställt sig positiva till ändringen eftersom det är av vikt att Skaftung tillåts utveck-

las med ny fast bosättning.  

5. PLANERINGENS UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR  

5.1 Planeringsuppdrag och syfte 

 

Målsättningen med projektet är att förstora AT-området (område för bycentra) så att det möjliggör 

byggande av ett nytt egnahemshus på fastigheten RN:r 287-416-8-199. I enlighet med dagens plan 

går gränsen för byområdet mitt genom ovan nämnda fastighet, man har i den ursprungliga planen 

inte tillräckligt beaktat att området utgörs av god byggnadsmark. 

Genom att man även i fortsättningen reserverar området närmast vattnet som jord- och skogs-

bruksdominerat område säkerställer man att ingen bebyggelse placeras här. Syftet är således inte 

att skapa nya strandtomter utan sådana som ansluter sig till den befintliga byabebyggelsen. Mot 

stranden och mot grannfastigheten i söder lämnas ett tillräckligt stort område reserverat för jord- 

och skogsbruk.  

 

Genom att förstora AT-området (bycentrum) ger man möjlighet till en fortsatt utveckling av byn. På 

AT-området finns i enlighet med den gällande strandgeneralplanen inga byggplatser angivna utan 

allt byggande bör baseras på planeringsbehovsbeslut. Således finns det med denna planändring inte 

några risker att man äventyrar den jämlika behandlingen markägaren emellan. 

 

 

Bild 3. Utdrag ur strandgeneralplan för Kristinestad. Planeringsområdets avgränsning märkt med röd 
linje. 

mailto:christoffer.ronnlund@ramboll.fi
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Bild 4. Preliminärt utkast till ny plan på området. AT-området har förstorats i jämförelse med den gäl-
lande planen. 

 

Planläggningsarbetets utförande: 

 

De allmänna mål som ställs på områdesplaneringen i markanvändnings och bygglagen 5 § utgör 

grund för planläggningsarbetet.  

 

5.2 Den byggda miljön 

 

Närområdet består av tätbebyggd byabebyggelse. Byggnationen består av såväl äldre som nyare 

hus. I den gällande planen har närområdet anvisats som Byggnads- eller kulturhistoriskt värde-

full del av område. Bebyggelsen är lokaliserad kring Västraändsvägen. Fiskehamnen med dess 

fiskebodar finns ca 500m norr om området. 
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Bild 5. Den bebyggda miljön i närområdet består av en blandning av nyare och äldre hus. 

 

5.3 Miljöns nuvarande tillstånd   

 

Området är i dagens läge kalhugget. Mot grannlägenheten i söder och mot stranden har lämnats 

en del skyddande växtlighet.  

 

 

Bild 6. Området markanvändningen ändrar är i dagens läge kalhugget. 

 

 

5.4 Landskapsplan  

 
Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund, förbundet beskriver landskapspla-

nens betydelse med nedanstående text:  

Landskapsplanen har en central roll i utvecklingen och planeringen av ett landskap. Med land-

skapsplanen överför man utvecklingsprinciper och strategier, som uppgjorts på nationell och reg-

ional nivå, till reserveringar av markområden som styr områdesanvändningen i den önskade rikt-

ningen. När man gör planen ska man ha som mål att landskapets region- och samhällsstruktur 

kan utvecklas på ett bra och hållbart sätt. 

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och även myndigheternas planering av områ-

desanvändning. Innehållet i landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de generalplaner och 

detaljplaner som kommunerna uppgör. 

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen 29.9.2008. Planen 

fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010. 
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Bild 7. Utdrag ur Österbottens landskapsplan (fastställd 21.12.2010). Områdets riktgivande läge angivet 
med blå ring. 

 

För planläggningsområdet, eller i närheten av det, finns följande reserveringar i land-

skapsplanen:  

 

Planebeteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 

By 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges byar med en 

fungerade verksamhetsbas och regionstruktur. Byns läge, avstånd till 

andra centrum eller en attraktiv omgivning ökar byns 

betydelse. 

 

Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke 

på kulturmiljön eller landskapsvården 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges landskapsområ-

den och byggda kulturmiljöer som är av intresse för landskapet och på det 

regionala planet. 

Planeringsbestämmelse: Vid planering och användning av samt byg-

gande i områdena skall bevarandet av de värden som hänför sig till kultur- 

och naturarvet främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas 

och den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag och tidsmässiga skiktning 

beaktas. 

 

Småbåtsled 

 

Småbåtsled som är viktig för turismen 

 
Strandzon 

 

Bebyggt område 
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Fiskehamn 

 

 

5.4.1 Landskapsplanens etapplaner 

 

För det aktuella området finns inga reserveringar i etapplandskapsplanerna. 

 

5.5 Generalplan 

 

Den generalplan som berör det aktuella område är Kristinestads strandgeneralplan. I strandgene-

ralplanen har området både AT-beteckning (område för bycentra) och M-1 beteckning (jord- och 

skogsbruksdominerat område). 

 

 

Bild 8. Utdrag ur strandgeneralplan för Kristinestad. 

 

 

5.6 Detaljplan  

 

För området finns ingen detaljplan.  

6. UTREDNINGAR 

För projektet antas inga utredningar behövas. Området där markanvändningen ändrar är kalhug-

get, således behövs ingen naturinventering uppgöras. 
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7. UTKAST OCH ALTERNATIV 

För området utarbetas ett utkast. Utkastet utgör grund för det fortsatta planeringsarbetet, vari-

från det slutliga förslaget kommer att utformas. 

8. BEDÖMNING AV KONSEKVENSER   

MBL 9 § 

 

Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas 

En plan skall basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar. När en plan utarbetas 

skall miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga kon-
sekvenserna, av planen och av undersökta alternativ utredas i nödvändig omfattning. Utredning-
arna skall omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser. 

Delobjekten för bedömningen av konsekvenserna baserar sig på markanvändnings- och byggla-

gen. Enligt lagens 9 § och förordningens 1 § bedöms i samband med utarbetningen av planen 
konsekvenserna för:  

1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö, 

2) jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet,  
3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna, 
4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken 
5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön. 

I ovan nämnda listan är de mest betydande konsekvenserna i samband med utarbetandet av 

planen utmärkta med fet stil.  

9. INTRESSENTER OCH SAKKUNNIGA  

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas 

betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde be-

handlas i planeringen.  

Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planlägg-

ningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. 

Som intressenter i planeringen har följande definierats (enligt MBL 62 §): 

 

Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planering-

en: 

 

 KRISTINESTAD STADS OLIKA FÖRVALTNINGAR – (Sjögatan 47, 64100 Kristinestad) 

 NTM–CENTRALEN (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen) – (PB 262, 65101 VASA)  

 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – (PB 174, 65101 VASA)  

 

Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen  

 

 användare, innehavare, markägare och invånare i planeringsområdet och dess influens-

område. 

 Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper plan-

ändringen kan ha konsekvenser för. 

 



9 

 

 

 

 

 

 

10. DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN  

 

MBL 1 § 

Lagens allmänna syfte 

 
Syftet med denna lag är att reglera områ-
desanvändningen och byggandet för att på 
det sättet skapa förutsättningar för en bra 
livsmiljö och främja en ekologiskt, ekono-
miskt, socialt och kulturellt hållbar utveckl-
ing. 
 
Målet är också att tillförsäkra alla en möjlig-
het att delta i beredningen av ärenden och 
att säkerställa att planeringen är högklassig 
och sker i växelverkan, att det finns tillgång 
till mångsidig sakkunskap och att det ges 
öppen information om de ärenden som be-
handlas. 

 MBL 6 § 

Växelverkan och information om planlägg-

ningen 

 
Beredningen av en plan skall på det sätt som be-
stäms i denna lag ske i växelverkan med de per-
soner och sammanslutningar vars förhållanden el-
ler intressen i avsevärd mån kan påverkas av pla-
nen. 
 
Myndigheter som bereder planer skall informera 
om planläggningen så att de som berörs av saken 
har möjlighet att följa planläggningen och påverka 
den.  

 

 

 

Information om att planläggning har inletts och information om program för delta-

gande och bedömning samt utarbetande av utkast 

 

 Programmet för deltagande och bedömning samt utkastet hålls samtidigt offentligt fram-

lagda vid kommunhuset och på kommunens internetsida (www.kristinestad.fi) under minst 

14 dagar. Det finns möjlighet att ge skriftliga och muntliga åsikter i enlighet med kungörel-

sen. Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningen, på kom-

munens anslagstavla och internetsida.  

 Samråd med myndigheter sker vid behov. 

 Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningen, på kommunens 

anslagstavla och internetsida.  

 Utlåtande från förvaltningar och myndigheter begärs  

 

 

Utarbetande av förslag 

 

 Förslaget till delgeneralplan framläggs offentligt med kommunstyrelsens beslut enligt MBL 

65 § och MBF 19 § under 30 dygn på kommunens anslagstavla. Under denna tid finns möj-

lighet att göra anmärkningar mot planförslaget.  Om offentligt framläggande informeras 

genom kungörelse i lokaltidningen, på kommunens anslagstavla och internetsida. Nödvän-

diga begäran om utlåtande mot planförslaget sänds till olika myndigheter och sammanslut-

ningar.   

 Myndigheternas samråd i enlighet med MBL 66 § och MBF 18 § hålls när planförslaget varit 

framlagt offentligt och anmärkningar och utlåtande gällande den erhållits. Nödvändigheten 

överenskoms med NTM–centralen.  

 Styrelsebehandling, godkännande av planförslaget och sändning för fullmäktigebehandling.  

 Fullmäktigebehandling, godkännande av planförslaget.  

 Information om godkännandet av plan enligt MBL 67 § och MBF 94 §.  

11. TIDTABELL  

Målet är att delgeneralplanen skall vara klar för behandling i kommunfullmäktige under år 2017. 

http://www.kristinestad.fi/

